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జ నేషనల్ బుక్ (టన్ట్, ఇండియా 



మహావృక్షము మరి 
మనుష్యులలో పొడవరులు సామాన్యంగా పరమ సాధు 

వులై ఉండేట'ప్లే, చెట్టలో పెద్ద తరహావి పరమ మి 
ముల ఉంటాయి. మన చెట్టుచేమ లన్నిటిలో మరి 

చెట్టు చాలా పెద్దది, ఎంతో స్నీ హపూర్వక మైనది అని 

చెప్పవచ్చు. 

ఈ రోజుల్లో మన నగరాలలో మృరిచెట్టు ఎక్కువగా 
కనిపించవు, హా చెట్టకీ చుట్టూ విస్త రించడానికి ఎక్కడ 

లేని చోటూ కావాలి, కానీ జనాభా ఎక్కువగా వున్న 

మన నగరాలలో మనుష్యులు నివసించడానికే చోటు 

గటాగటిగా ఉన్నప్పుడు, మరరిచెట్టు మనడాని కంత 

అవకాశం లేదు. పూర్తిగా పెరిగిన మరి చెట్టు మూడ౦త 

స్తుల భవనానికి కావలసినంత జొగా ఆక మించుకుం 

టుంది! ఉద్యాన వనాలలో మాత్రం మరి చెట్టకు 

లోపం లేదు. (పతి [గామంలోనూ కనీనం ఒక్కటయినా 

కనిపిస్తుంది. 

మరిచెట్టుకి గాలిలో (వేలబడే వేళ్ళుంటాయి _ మరి 

ఊడలు వేస్తుంది. ఊడ అంటే కొమ్మలనుంచి కిందికి 

దిగే వేరు. అది తిరిగి నేలలో పాతుకొని వంపులు తిరి 

గిన మరికొన్ని కొమ్మలు పెట్టు కొస్తుంది. కొన్నేళ్ళకి ఆ 

చెట్టు [కింద aa చిట్టడవి వీర్పడుతుంది. శివుని జడల 

గుంపుని వర్తి రించడానికి ఊడల మ్శరిని ఎన్నుకొనడ౦లో 

ఆశ్చర్యం వ్ముంది ? 
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ఇ యద్ రియ ఉడిండ అ౯ణం రో 

wR 5) శరిడదిక డంటో వ్య రల 

ర డఢఢ రయటఆ (౫1 ఢజిరా ద్ద దడ శవ 

(డద రడ దిండి రణ ంగడణఢ కదిగెదడ ఆలం రో 

(డ్ ete డ్దిడ దాడోాజగోందఆ రణ డి ౦క౦దంGఉ = we 

mn ఉంద జ్రైదయంఅ.. గాణ ఉ5రశతడ గా "అండాల 

రప ౦రగడల యిడె తండణిండం కిరియ కింంబిడంది యేటి అ 

(౨౯ఆక్షు రణయ్టిర దంచి గాదీ్యక్ల్ వ్ల దీ Gus Gus వ రో 

యవి లం వడి ౧6౦౫౫ ers అ కిడింఆ" ళాల ణ్ 

(ద్రడయకయయయడురయడి ద౦02 శ్రవిగ దిగకవణ డయిథధగ దిఅ _జంశయంద 

| ! దిం[డదణడ ౫) 

.దింందీంటి గావడి గాయ గార్హిడ గావళర్ళ్యడడ దంక్సి యద్దీడ్ర్సియ 

రది "ఐంణవడ ఢగణుండ ఢ్యంకేడ (రీడ్ Huoeడ కిగంచ్యాకడ దిఆ 

; (సడ కి కిదింే త్యయక 

దడ Ca డడ్త్ర డె “[(యడరిరళాక గండ దం౦కిరాణా (6. నకి 

కంఆ పీండయీడ (దడికెఢదడ ౦కర్రథట భాద్తొడ ఒదిడంర్ణాడ్ (కయ 

అడఅ రి% జగగాావడి డరిక్టడయ్ - క్ ండంథ సంక ౦20౮ 

ఉండ్ (జిక గరగ (డయ 

అడడ ,డందడడ అకడిణాంగడి ర్ డింస్టిడ దిరియ కిణ్మాంభ 5 అ 

రజ 6 ఉదర డరృిదండి '" ఆక డటం పగిది యుణాదీకీ ఆతంవశు 

కొదండీండ్డీడ్ కఠ ౦కర్ఆ 6) డయ దిడె ర్త- .దింధ్రోర్డి కఅ ద్ 

విటి 

(యుధం ర వ్డరడ ఆంటోణడా కడ అణరకర .6ంఉండయాల కించ 
ఆమెలా. 

ese 6కజ .6౦జంఉ "౦6 (ది టా తి wb ర్త ౬౧౦౨౨ 
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చిగురాకులింకా ఎరగా, మృదువుగా ఉండ 

* గానే దేశపటాన్ని తలపించే నాజూశకెన సీతా 
కోకచిలుక వచ్చి, వాలి, (గుడ్డు పెట్టి అ ఆకుల 
కప్పగించి పోతుంది, అకులమీద “ఉండే తేనె 
లాంటి తియ్యటి జిగురు పూతకోనం చిన్నారి 

ట్ |). _ గారల ఉడుతకూడా వస్తుంది. 
| డేగను పోలివుండే వానకోయిల వచ్చి వేసవి 
ళో ర్మాతులు మృరిమీదనే గడుపుతుంది. ఆ పిట్ట 

చించుకొని, వికసాదింవుగా “పిహూ పిహూి అని 

కూస్తుంటే మీకు కొంతప్పుడు న్మిదపట్లి ఉండక 

పోవచ్చు ఈ వక్షికి “పావోన్ ఆలి (వాన 

వచ్చె అని మహారా(ష్టులు పేరు పెట్టారు. కాని ఆ పక్షి కూత వల్ల నిద 

పట్టని ఒక ఆంగ్లేయుడు మాతం దానికి “(బెయిన్ ఫీవర్ బర్డ్” "(బు 

వేడెక్కిన పి పిట్ట) అని నామకరణం చేశాడు. అది గొంతెత్తి కూస్తూం కే 

“ఓయమ్మో! “ఓయమ్మో! వేసవి ముదరిపోతోంది ! ఎంతవేడి ... ఎంత 

వేడి... ఎంతవేడి!” అని అరుస్తూన్నట్టుంటుందని ఆయన వో, 

హదాకాలంతో నిజంగా సందడిగా ఉంటుంది మరి చెట్టు. దాని 

కొమ్మత్ని ఎర టి పళ్లు వేలాడిపోతూ ఉంటాయి. అయితే అవి మనం 

తినడానికి యోగ్యమైనవి కావు. (పొట్ట విప్పిచూడ పురుగులుండు). 

కాని చెట్టున చేరే పక్షిగణం - కేరింతల పికీలిపిట్టలు, కంచరిపురుగులు, ' 

కీచులాడే గోరింకలు, గొడవచేసే కాకులు - ఆ పళ్లను విందారగిస్తాయి. 

రాతి అయి, పక్షులు విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నప్పుడు దెయ్యాల్డా౦టి ఎగిరే 
నక్కలు రెక్కలు టపటపలాడిస్తూ చెట్టుచుట్టూ తిరుగుతాయి. అవి 

కొమ్మల కెగవాకుత్తూ మర్రి పళ్లను చప్పుడు చేస్తూ తింటాయి. 
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మరి “అత్తి” కుటుంవానికి చెందిన చెట్టు, 
భారత ధేశంలో ఈ జౌతి చెట్టన్నీ పవ్మితమైన 
విగా ఎంచబడుతున్నాయి. వీటిలో పిప్పల 
వృక్షము _ అంపే రావి, సువిఖ్యాతమైంది. 
అలహాబాదులో (తివేణీ సంగమం దగ్గిర వున్న 
“అక్షయ వటము” (నశించని" మరి) చుట్టూ 
ఎన్నో గాథలు అల్లుకొని ఉన్నాయి. ఇప్పటికీ 
లక్ష లాది యా|తికులు వెళ్ళి దానిని దర్శిన్తూం 
టారు. దీనిని మొదట వర్ణించి చెప్పినవాడు 

శ వెయ్యి సంవత్సరాల [కిందట భారతదేశం 
: "నెక వచ్చిన చెనీయ యాత్రికుడు యువాన్చ్వంగ్. 



తర్ముతయము (త్రీన్తర్) - పవ్మితములెన 
మరి, రావి, జొవ్వి చెట్టను మూడింటిని ఒకటిగా 

చేర్చి నాటింది - అతి వవ్మితమైంది. దీనిని 
హరిపీఠం” (హర్శంకరి) గా మన్నిస్తారు. 

మంరికి “బాన్యన్” అనే ఇంగ్లీషు పేరు ఎలా 
వచ్చిందో! హిందీలో దీనిని “బర్? అనీ తమి 
ళంలో “ఆలి అనీ అంటారు. అది సరే -భారత 
దేశానికి వచ్చిన మొదటి యూరోపియనులు 
“బనియాి లకు (హిందీ : వర్తకులకు - అం'పే 
హిందువులెన *వణిజి లకు - ఈ చెట్టు 
అభిమాన _పాతమైందని కని పెట్టినట్టున్నారు. 

దైవారాధనకోో, వ్యాపారానికో వణివాలు దీని 
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కింద చేరేవారు, అందుచేత ఆ యూరోపియనులు దీనికి “బానియన్” అని 

చెరు పెట్టారు. ఆ పేరు తరువాత “బాన్యన్” అయింది. 

మరీ మానవులకంత ఉపయోగపడని మహావృకు మనుకుంటారేమో ! 

అది సరికాదు - మృరిమాను చేవగలది, వంచితే విరగనిది _ డేరా 

కొయ్యలుగా, కావడి బద్దలుగా, ఎడ్ల బండికి కాడిక [రగా శతాబ్దాలుగా 

ఉపయోగ పడుతోంది ; మ రిరొట్ట ఎప్పుడూ ఏనుగులకి |పీతిపా[తమైన 
అల్పాహారమై ఉంటోంది. 

రోడ్డు వారల చారులు కట్టిన మరిచెట్టు ఇదివరకుటంత తరుచుగా 

ఇప్పుడు కనిపించవు. మరిక" ఆసరాగా ఉండే ఆ అందాల ఊోడలను 

నరికివేన్తూంటా రెందుకో. రోడ్డు (వక్కల ఊడలు కోల్పోయిన మరిచెట్టు 

కనిపించినప్పడ ల్లా ఎ౦తో విచారం కలుగుతుంది. ఎండ నిప్పులు చెరుగు 

తున్న రోజున. చల్లగా, హాయిగా ఉండే అంత నీడని మరిలా మరే 

చెట్టూ మనకి (పసాదించదు. మరెందుకు కాకపోయినా ఈ ఉపకారానికి 

ఈ దొడ్డవృక్షము మనం ఎంతయినా (శద్ధాఖిమానాలతో చూడ తగ్గది. 

ద్ర్జి మోరిస్ రచించిన ఈ కింది ప౦క్తులు మన మరి మీ తానికి 

చక్కగా నప్పుతాయి: 

కట్టెలు కొ"ప్టేవాడా కనికరించు ఆ చెట్టును ! 
కొట్ట్వేయ వద్దు సుమా! కొమ్మ ఒక్క కైనను - 
[ప్రాయమందు నాకు నీడవట్టయి నిలిచింది తాను ; 

పావు మివుడు దానిని కాపొడ కోరుదును నేను. 



దేవతాతరువు రావి 

రావిచెట్ట కెలాగయినా అట్టహాన మెక్కువ. మన దృష్టి ఆక ర్షించడ౦ 

కోసం, గాలి వీచనప్పుడు కూడా, వాటి అందమైన ఆకులు బొంగరాల్లా 

అల్లాడిపోతూ, మనల్ని వాటి నీడలోకి రమ్మని ఆహ్వానిసాయి. ఆ 

Doom అవి కిందకి తెరలు తెరలుగా చల్లని గాలిని పంపించడమే కాదు, 

పొడవుగా సన్నగా ఉండే వాటి కొనలన్నీ "చేరి విడవకుండా బజాయిన్తూ 

చినుకులు చిటిపటలాంటి శబ్దం కూడా ఉత్పన్నం చేస్తాయి, 

పూర్వకాలపు బుషులు ఈ చెట్టకింద కూర్చుని తపస్సు సాగించా 

రంకే అందులో ఆశ్చర్యం లేదు. ఆతరవాత గౌతమ అ ఒక 

అశ త్ఞవృక్షం౦ - అంసపే రావి చెట్టు - కింద కూర్చుండగానే “న “నంబోధి” 

కోల్రిగి౦ది. ఆ చెట్టుకి “వేధిి తం “జ్ఞానవృకు? మన్న పురు వచ్చింది. 

హిందువులు రావిని దేవతా వృక్షంగా కి కొలుస్తారు. దాని వెళ్ళు 

(బ్రహ్మ అనీ దాని బెరడు విష్ణువనీ, దాని కొమ్మ మహేశ్వరుడనీ కారి 
విశ్వానం. “చిన్న విత్తులో పెనురావి అడగి ఉన్న ట్ట, సమస్త విశ్వమూ 

[బ్రహ్మంలో ఇమిడి ఉన్ని దని విష్ణుపురాణం చెబుతుంది. 

సోమవారం నాడు అమావాన్య" వచ్చినప్పుడు, మన [గామసీమలో 

స్త్రీలు ఇప్పటికీ రావిని ఆరాధిస్తారు. దాని [మానుమీద నీళ్ళుపోసి, 

దాని మొదట్లో డబ్బులూ, ఉపహారంగా తీపి పదార్థాలూ ఉంచుతారు. 

రావిచెట్టు కింద అబద్ధమాడినా, మోనం చేసినా చేటు కలుగుతుం 
దని పతీతీ. దుకాణాదార్లను అప్పుడప్పుడు “బజార్లో రావిమొక్క 

నాటడం మీకు మంచిది కాదు నుమా!” అని ఉడికిన్తూంటారు. అయిన 

ప్పటికీ మన బజార్లలో కావలసినన్ని రావి చెట్టు కనిపిస్తూనే ఉంటాయి. 

విత్తనం వడిన చోటల్లా మొలిచే చెట్టు రావి: గోడలోనూ, ఇంటి నడి 
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కొప్పుమీద, అవకాశమిస్తే వేరొక చెట్టు కొమ్మ వంగ 
లోనూ ' కూడా వేరు దన్నడానికి అభ్యంతరం లేదు 

దానికి! దాని వేళ్ళు ఇటుకలలో౦చిి గచ్చులోంచి 

తన్నుకురాగల శ క్రిగలవి కాబట్టి, రావిని కట్టడాలకు 

కొంచెం దూర౦గా నాటడ౦ ఉత్తమం. 

రావి ఆకంత పూర్తిగా కొనదేరిన ఆకు మరే చెట్టుకు 

లేదు. వర్షం పడినప్పుడు నీరు ఆకు కొనలనుండి జాలు 

వారడ౦ మన౦ చూడవచ్చు. మొద్దుగా ఉండే కొన 

నుంచికన్న, మొనదేరిన కొసనుంచి అయితే నీరు 

ఎ౦తో సులువుగా జౌరిపోతు౦ది. ఎంత త్వరగా ఆకు 

పొడారితే అంత మంచిది చెట్టుకి. 

రావి ఆకు చూడ ముచ్చటగా ఉంటుంది. తీర్చిన 

పురుషుని వీపును నరిపోలుతు౦ది. కాడ (మనిషి మెడ ) 

నుంచి ఆకు అంచులు తిన్నగా ఇటు అటు (బుజిముల 

వెంట) సాగి గురడ౦గా లోపలికి వంపు తిరిగి, కిందికి ' 

దిగి (నడుం దిగువ) మొన (వెన్నుపూస కొస దేరు 
తాయి, రావి ఆకును చూస్తే సన్నని నడుం మీద 
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చదరంగా వెడల్పుగా ఉండే వీపు - అంసే కృష్ణుని బొమ్మలలో మనం 

చూసే ఆకృతి స్ఫురిస్తుంది, 

మ్మరిమీద వాసం చేసేవి ముఖ్యంగా వివిధ పక్షులూ, కీటకాలు 

అయిత్తే రావి అనేక రకాల భూతాలకి, తుంటరి పిశాచాలకి ఉనికిపట్టు 

అంటారు. 

ఈ తుంటకులలో తుంటరి ముంజియా. నిర్ణన స్థలాల్లో ఉండే రావుల 
మీద ఈ దుష్టుడి వాసం, దారిని పోయె గుజ్జిపు బల్లమీద, ఎడ్డబళ్ల మీద, 
బస్సులమీద అమాంతంగా దాడిచేసి వాటిని బోల్తా కొట్టించడానికి శాయ 

శక్తులా (పయక్నిస్తాడు. “రావి చెట్టు కిందనుంచి పోతూ. ఆవలించ 
వద్దు సుమా!’ అని మన ముసలమ్మ లిప్నటికీ మనల్ని హెచ్చరిస్తూం 
టోరు. తప్పని సరయితే ఆవలించిన నోటికి చేతిని అడ్డం అర 
వడమో దాని ముందు చిటికెలు వెయ్యడ మో చెయ్యాలి, “అలా 



చెయ్యకపోతే, ముంజియా నీ గొంతులోంచి పొట్టలోకి దిగి, నీ జీర్లశ క్రి 
నాశనం చేసి ఒదిలి పెడతాడు!” అని భయ పెడుతుంది ముసీలమ్మ. 

రావులు చిరజీవులు. పదాల కొన్ని [పాచినమైన రావు 
లున్నాయి. అవి ఈనాటి హరిద్వార పట్టణం కంటు కూడా వూర్వపువి.. 
బహుశా వాటికి పదకొండవ శతాబ్దికి చెందిన మాయాదేవి ఆలయానికి 
ఉండే వయస్సు ఉంటుంది. [కీస్తు పూర్ణం 288 లో భారతదేశా 

న్నుంచి శ్రీలంకకు తీసుకొని వెళ్ళిన రావి ఒకటి అక్కడ ఇంకా స్, 

పచ్చగా ఉంది. శతాబ్దాలు గడచినా, దాని పేరు పెంవులకు నంబం 
ధించిన రికార్డులు (శోద్దగా భ|దపరచడం జరిగింది. దాని కిప్పుడు 
2,257 సంవత్సరాల వయన్సు ఉండి ఉండాలి. 

ఒక ప్పుడు రావిచెట్టును కొట్టి వెయ్యడం మహాపాపంగా పరిగణించ 
బడింది. దానికి జులు: ఎవ రెనా రావి మొక్కను వేసినట్టయి తే వారు 

ముందు తరాల వారి దీవనలను పొందగలరని ఎంచడం జరిగింది. 
మనం కూడా భావితరాల వారి మన్ననలు సంపాదిద్దాం. ఇతోధికంగా 

రావి మొక్కలే కాదు, అన్ని రకాల చెట్టూ వేద్దాం, రావి మొక్కలు వాటి 
యోగక్లేమం అవే చూసుకో గలిగినవి. “నీకోసం, మరుగుకోన౦ం, పండ్ల 
కోనం, పువ్వులకోనం, అందంకోసం, ఉపయోగం కోనం అన్ని లోకాల 
చెటూ వేదా౦. 

౧ టు 

చెట్టు చేమలేవీ లేని దేశాన్ని మనం ఊహించ గలమా? ఈ మూల 

నుంచి ఆ మూలవరకూ ఏక ఎడారిగా మారిపోయిన దేశాన్ని? మనం 
మన చెబ్బనూ, అడవులనూ కొట్టివేన్తూ వస్తే, వాటి స్టానె కొత్తవాటిని 
పెంచడానికి ఒళ్ళు వంచకపొతే - మనదేశం కూడో అలాటి. స్థితికి 
రావడం తప్పదు. 



మామిడితోటలో మజిలీ 

మతిస్థిరంగా ఉన్న వాడెవడూ మామిడిచెట్టును కొట్టి వేద్దామనుకోడు. 

[పతి మామిడి చెట్టూ రసభరిత మైన పండ్లు సమృద్ధిగా "ఇస్తుంది, ఈ 

ప౦డుని “అమృత ఫలి మనీ, టో మనీ శే పేర్కొనడం కద్దు, 

పరువానికి రాగానే చెట్టునుంచి దింపిన కాయలు ముగ్గ వేసుకుని 

తింటాము; పచ్చికాయలతో ఊరగాయ వెనుకొని, పచ్చడి చేసుకొని 

వింటాము. మామిడిపండు రసంతో జొమూ, జెల్ఫీ (తాం[డ) తయారు 

చేసుకొని ఆరగిస్తాము. గీసిన మామిడి బద్దల్ని ఎండ్ బెట్టి, పాకం పట్టి 
మామిడిచిన్నె లుగా చప్పరిస్తాము. మామిడీ వండు రసాన్ని పాలుచేర్చి 
పానీయంగా సేవించవచ్చు. మామిడిచెక్కలోని జీడికూడా దంచి, పిండి 
చేసి గోధుమకు బదులుగా వాడవచ్చు. మామిడి పళ్ళర కాలు వ౦దకీ 

పెబడి ఉంటాయి. దేని రుచి దేనిదే! 
పండును (ప్రశంసిస్తూ చెట్టును మరచి పోతామేమో! భారతదేశం 

లోని ఠీవి ఉట్టిపడుతూ ఉండే “చెట్లలో మామిడి ఒకటి. కాన్మీరు నుంచి 
కన్యాకుమారి “వరకు దేశం పొడుగునా వారుగా విస్తరించిన కొమ్మలతో 
వరిచిత౦గా దర న మిస్తూంటుం౦ది. 

గుజిరాకులో శావణమానం (జూలై _ ఆగస్టు వీడవనాటి రాతి 
ఇంటికి దగ్గరగా ఒక లేత మామిడి మొక్కను నాటి, పిల్లలకే బిబ్బూ 

చెయ్యకుండా చూడవలసిందని (పార్థిన్తూ - స్త్రీలందరూ 'దానికి పూజ 

చేస్తారు. ఒక్కొక్కప్పుడు ఒక మామిడి గుంజను నాటి, విఘ్నేశ్వర 
పూజి చేస్తారు, 

ఉత్తరాది మైదానాల్లోని ఏ ఊల్లో .నెనా మీరు ఉండి షర మహా 
వృక్షాలుగా పెరిగిపోయిన మామిడీ చెట్టుగల తోవును తరుచు చూసే 
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భూమిగా ఉండే సువిశాలమైన |గా 

మీణ |పాంతం మధ్య ఈ చెట్లు 

మరుద్యానంలా కనపడతాయి. అందు 

లోని చెట్టకింద ఒక వావి చిన్న గుడి 
ఉండవచ్చు అలసి దుమ్ము కొట్టుకు 

పోయిన పంటకాపు ఇక్కడ కూర్చుని 

సేద తీర్చుకుంటాడు. 

తన మధ్యాహ్నపు రొట్టి తిని ఆ 

బావిలోంచి తోడుకుని ఓ గుక్కెడు 
చల్లని నీళ్ళు తాగుతాడు, మనం 

అతని సరసజేరి “ఎవరు వేసిం 

దయ్యా, ఈ తోట?” అని అడిగితే 

అతను మనకి ఏం చెప్పలేడు. ఏమో, 

తన చిన్ననాటి నుంచీ అది అక్కడ ఉంది; బహుశా తన తండి చిన్న 

నాటినుంచీ కూడా ఉండి ఉంటుంది. కొన్ని మామిడి తోవులు చాలా 

చాలా ముదివి, 

మీరు “వెయ్యి మొక్కతోటి ను గరించి ఎప్పుడైనా విన్నారా? 

బహుశా విని ఉండరు. కాని వీహారులోని “హజారి బాగ్” అనే పట్టణం 

సరించి మీరు విని ఉండాలి. వెయ్యికి పైబడి చెట్టున్న ఒక పెద్ద మామిడి 

తోటకి *హజారి (హజార్ అ౦'పే హిందీలో వెయ్యి) అన్న పేరు 

వచ్చింది - ఆ చెట్టలో కొన్ని నేటికీ ఉన్నాయి సుమండీ. ఈ చెట్టచుట్టూ 

ఒక [గామం పెరిగి, అది కాలక్రమాన నేటి హజారి బాగ్, “వెయ్యిమొక్క 

తోటి గా విస్తరించింది. ఏీమయినప్పటికీ, ఆ పట్టణంలో ఉండే వృద్దుల 

నోట వినవచ్చే కథ -అది. ఈనాడు కూడా ఆ పట్టణం మామిడి, వేప, 

మద్ది, చింత మొదలై న చెట్టుగల ఒక పెద్ద తోటలో ఇంచుమించు మరుగు 

పడీపోయి ఉంటుంది. 

మామిడితోటలో అందరికీ (పవేశముంది. కాని పళ్ళాకాలంలో, 

తోటలో అడుగు పెట్టడం మాతం |[పమాదకరం! ఈ కాలంలో అక్కడ 





ఒక భయంకరుడైన చాకీదారు కాపలా ఉంటాడు. ఆకతాయి పిల్లల్ని 

తరిమి. కొట్టడమే అతగాడి పని. పహరావాశు నిద పోతూ ఉంటే కొన్ని 

పళు] ఎత్తుకు పోవచ్చునని ఈ పిల్లలు దొంగ చాటుగా తోటలో [పవేశిస్తారు. 

చాకీదారుకి చేతినిండా పని ఉంటుంది. కాయలింకా సరిగా పరువుకు 

రాకుండానే, ఊరి కురసజ్ఞుతోనే కాక్క దాడిచేసే చిలకల ద౦డుతోనూ 

తలవడవలసి ఉంటుంది. చిలకలు తోటంతా ముసురుకొని, దోరకాయ 

లన్నీ కొట్టివేస్తాయి. చౌకీదారు ఒక్కొక్కప్పుడు తోటమధ్య ఒక చెటుకి౮ద 

కూర్చుని, పె కొమ్మలలో పెట్టిన కిరననాయిలు డబ్బాను 

డబడబ లాడించడానికి దానికీ కట్టిన తాడు లాగుతూం౦టాడు. 
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నొటిని అదర గొట్టటానికీ అతను కేకలు పెట్టవచ్చును గాని అతనిగొ ౦కు 

6 వపచ్చవన్నె అ అరువులతో హోటీ పడలేదు. అవి తో టచుబ్టూ వల 

యాలు తిరుగుతూ, కకలు పిప్ప్, చిటారుకొమ్మలమీద వరత! 

చెట్లను కాయలు స. కూడా తోపులో చిలకలు కనిపిన్రాయి, 

వాటికి” (గుడ్డు పెట్టడానికీ ముది మామిడిచెట్టు కావాలి. బొడిపెలుగల 

వాటి మామల కన్నాలలో గూడు పెట్టడం చిలకలకి మామూలు. 

నీలం రంగు పాలపిట్టలు, ఆకుపచ్చని కంచరి పిట్టలు, sas 

గూడు కట్టడానికి మామిడి చెట్టునే కోరుకుంటాయి. ఒక్కొక్కప్పుడు, ఓ 

ముదిమాను మధ్య భాగాన 'ఉన్న కన్నంలోంచి తొంగి చూస్తూ ఓ 

గుడ్డగూబ మీకు కనపడవచ్చు. 

"మామిడి చెట్టును మనం ముఖ్యంగా పండ్లకోనమే విలువగా చూసు 

కుంటాం౦; కానీ మామిడిక[ర కూడా మనకి రకరకాల ఉపయోగ 

పడుతుంది. మామిడి పలకలతో సామాన్లు కట్టీ పెట్టెలు తయారుచేస్తారు. 

మామిడికరతో చేసిన కుర్చీలు, బల్లలు, కలకల, కిటికీలు చవకగా 

ఉంటాయి. మనదేశంలో కొన్ని చోట్ల మామిడిచెట్టు రకరకాల పూల 

చెట్టకీ ఆదరువుగా ఉ ఉపకరిస్తోంది. ఆ చెట్టు మావిని అల్లుకొని ఉం౦టాయి. 

అవీ వేసవికాలంలో పూసినవుడు దానికి పూల లలు వేసినట్టు 

ఉంటాయి. 
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బూరుగుచెట్టుబూద . 

బువ్వంబంతి 

మీరు బాడ్ మింటన్ ఆడేవారు కాకపోయినా, షటిల్ కాక్ -ఉఊలు బంతి ౫ 

స్థానే ఉపయోగించే రెక్కల బెండు _ మీలో చాలామంది ఎరిగిందే. 
ఒక రెక్కల చెండు తీనుకొన్కి దానికి ఎ,రటి ఎరువు పూశారనుకోండి - 

ఇంచుమించు అలాగే ఉంటుంది బూరుగు దూదినిచ్చ చెట్టుని వూసే పువ్వు! 

ఇప్పుడు, ర కృవర్లపు పూలు విరగబూసిన, ఆకులన్నీ దూసిన 

ఎత్తయిన చెట్టును ఊహించుకు చూడండి - వసంత౦లొ ఈ అచ్చెరువు 

+ గొలిపే చెట్టు ఏ విధంగా ఉంటుందో మీకు తెలుస్తుంది. జగ తిలొ ఇంత 
ఓ శోభాయమానంగా ఉండే చెట్లు చాలా కొద్ది. 
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వ అడవిలోనో, నగరంలో వాటపక్క నాటిన ఏ 

చెట్ల వరనలోనో మీరు బూరుగు చెట్టును చూసే ఉండ 

వచ్చు. నరిగ్గా పూలు పూయడానికి ముందు, కొద్దికాలం 

పాపే, ఆకులు రాల్చి బోడిగా ఉంటుంది అది. అసలు 

మంచి నీడ నిచ్చే చెట్టు. జెనవిలో, తెల్లని దూది దాని 

గింజల్ని పొదివి ఉంటుందీ: ఏ మా; కం గాలి ఏచినా 

అది యిట్టే ఎగిరిపోతుంది. దారం ప్రస్, బట్టలు నెయ్య 

డానికి ఈ దూది పనికిరాదు. కాని దిండ్లలోనూ, మెత్తల 
లోనూ కూరడానికి దీనిని ఉపయోగిస్తారు. 

అన్ని చెట్టలాగే, బూరుగుకూడ "మన జానపదుల 

విశ్వాసాలతో ముడివడి ఉంది. మధ్యపదేశ్ కి చెందిన 

ఆటవికులైన మురియాలు, ఎక్కడ తనుకు నెలవు 

కల్ప్సించుకో వాలన్నా, ఆ (పదేశంలో మధ్యగా ఒక 

బూరుగు చెట్టును నాటుతారు. వివాహ సమయంలో 

వధూవరులు (పదక్షిణ చేసే గుంజలు తయారు 

చెయ్యడానికి బూరుగుకరనే వాడేవారున్నారు. పెళ్లి 

పందిళ్లలో బూరుగుకొయ్య చెక్కి చేసిన చిలకల్ని వేలాడ 
కడతారు. చిలక వనవీవన సరళికి చిహ్నం. 

బూరుగుక [ర చాలా మెత్తగా ఉంటుంది. దానిని ఆట 

వస్తువులు చెయ్యడానికి వినియోగిస్తారు. చేవలు పట్టేవారు 

తమ వలలకు క కీ బెండ్డుగా ఉపయోగిస్తారు. బూరుగు 

చెట్టు గింజల్ని పశువులకు పుష్టికరమైన 

అహార౦గా గణిస్తారు. ఆయుర్వేద 
వైద్యులు దాని బెరడునుంచి వచ్చే జిగు 

రును మందులలో వాడతారు, 
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ఎ|రని వూలకీ, కొల్లలుగా పూయడానికీ మా[తమే కాకుండా, అది 

పూతలో ఉన్నప్పుడు వచ్చి దానిమీద వాలే పక్షుల గుంవుకి కూడా 

బూరుగును చెప్పుకుంటారు. కొన్ని పక్షులు ఎ(రెరగా, ఇ౦త౦కేసి 

ఉండే దాని వువ్వులలోని మకరందం కోనం వసాయి. ఆతేనె మడుగులో 

మునిగిపోయి, పూవుదొప్పల అడుగున వడి ఉండే వేలాది కీటకాలను 

వెకుక్కుంటూ కొన్ని వస్తే గూడు పెట్టుకొనే ఇరవు చేనుకోవడానికి 
ఈ చెట్టు మెతని క|రను సునాయాసంగా తొలచవచ్చుకదా అని మరి 

కొన్ని వస్తాయి. కారణం ఏదయినా, ఉదయం మొదలు రాతి వరకూ 

బయటినుంచి వచ్చే పక్షులతో పెళ్ళి హడావిడిగా ఉంటుంది చెట్టు, 

ఆ వచ్చేవాటిలో, ఊరిమీద వడి చెరుపు చెయ్యడానికి బయలుచేశే 
ముందు, రెండు గుక్కలు మకరందం పుచ్చుకు వెడదామనుకునే కాకుల 

మూకలుంటాయి, అనువెన స్థలాల కోసం తగవులాడుకునే గోరింక 

లుంటాయి. పికిలి పిట్టలు, “ఉక్కుముఖులు, ఏ [టింతలు, కోయిలలు - అన్నీ 

“బువ్వంబంతి పె పెల్లి విందులో పాల్గొంటాయి. పక్షులే కాకుండా కొమ్మలమీద 

పరుగులు పె్టే ఉ డుతలుంటాయి. అవి కుచ్చుతోక లెగర వేసుకుంటూ, 

వడవడ వదరుతూ, ఒకదాని నొకటి తోసుకుంటూ తిరుగుతాయి. ఈ 
రద్దీ సాగతున్నంత సేపూ, పువ్వులు తునియలవుతూ నేలమీద తపతప 
వడుతూనే ఉంటాయి. 

ఈ చెట్టుకు వచ్చే పక్షులలో ఎక్కువగా కనిపించేవి గులావీగోర్లు, 

(రోజీపాస్టర్స్. ఒక్కొక్కటిగా కాకుండా గుంపులుగా చక్కావసాయి అవి. 

వాటి రంగు బూరుగు వువ్వుల వర్గంతో పోటీపడుతూ ఉంటుంది. అవి 

చేసే గల్లంతు ఇంకా అంతా కాదు. పెద్ద దొమ్మీ సాగుతోందా అనిపిస్తుంది. 

నిదొనికి “అవి దెబ్బలాడుకోవడం లేదు, చిల్లోపొల్లో మనీ అనందిస్తున్నా 

యంతే! 

మన పెద్దరకం తేనెటీగ ఉనికిపట్టుల్లో బూరుగుచెట్టు ఒకటి. 
ఈ చెట్టు కొమ్మలక అంటుకొని ఉండే పెద్ద పెద్ద తెప్టెల్లో తేనెటీగలు 
ఉంటాయి. తిన్నగా అడ్డంగా ఉండే బూరుగు కొమ్మలు ఈ తేనెపట్టు 

లకు సరి అయిన పట్టు కొమ్మలు. 

-ఈ తెట్టెల పొడవు అయిదడుగులదాకా ఉంటుంది ; వెడల్పు రెండు 



27] 
న్నర అడుగులుంటుంది. తెట్టెలో నివసించే తేనెటీగలు మూడు రకాలు?- 
ఉంటాయి : సోమరిగా వొద్దుపుచ్చే మగవి, (గుడ్డు పె పె'ప్టై అడవి, ఆ్జె 
నిర్మించడానికి [శమించేవి. ఈ తె'ప్టెలు తేనెతోనో , మైనంకోనో, వుప్పాడి 
తోనో నిండి, స్థిర నివాసాలుగా ఉంటాయి. 

పెద్ద తేనెటీగ కుట్టిందం కే చాలా బాధ పెడుతుంది. దాని కాటు 
విషపూరితం. ఎండా కాలమైతే ఇ౦క చెప్పనక్కర్లేదు. కాని ఆటవికు 
.లెన కోలులు, సంతాలులు దాని కాటుకి అలవాటు పడిపోయారు. వాళ్లకి 
విషం ఎక్కదు * అది కుట్టినా వాళ్లు లెక్క చెయ్యరు. అడవి వదేశానికి 

కొత్తయిన వాళ్ళని మా[తం మొ[రో మొరో మనిపిస్తాయి, ఈ తేనెటీగలు. 
అందుచేత, వాటి జోలికీ వెళ్ళకపోవడం మంచిది. . మనిషినీ, జ౦ంతువునీ 
కూడా అవి మహో కారంగా ఎదుర్కొని కరుసాయి, 

ఒకమాటు ఏం జరిగిందో తెలుసా? ఇద్దరు వేటకాళ్ళు భారతదేశ 
మధ్య [ప్రాంతంలోని ఒక అడవిలో తిరిగి తిరిగి అలసట తీర్చుకుంటు 

న్నారు. ఉక్కగా ఉండే మే మానపు ఉదయం; ఒక బూరుగు చెట్టు 

మొదట్లో కూర్చుని ఉన్నారు. పైన విస్తరించుకొన్న దాని కొమ్మల్నీ 
గ డజను తేనెవట్టులు వేళ్ళాడుతున్నాయి. ఉన్నట్టుండక వేటకా కాళ్ళలో 

ఒకడు తెలివితకు, వగా చుట్ట ముట్టించాడు. అలా చుట్టపొగ పెకి వెళ్ళిందో 
లేదో ఇలా తేనెటీగలు కిందకి వచ్చి పడ్డాయి! మ పటా. వెటకాళ్ళిద్ద 
నీ చుట్టుముట్టి తెగ కరిచాయి. వాళ్ళే మానాలు విడిచి, [బాణాలు 
అర చేతిలో పెట్టుకుని పరుగు లంకించుకున్నారు. అలా ఒక బయలు 

శడ్డంపడి మైలు దూరం పరిగత్తాక ఒక నది కనిపించి వాళ్లకి రక్ష 
5యింది. కొన్ని గంటలపాటు దాని నీళ్ళలో కుత్తుకబంటి దాకా ఉండి 
తే గాని వాళ్ళకి ఒ౦టమీది కరువుల బాధ తగ్గలేదు! 



నట్టడవిలో 

మన చుట్టాలు 
అడవులలో వర్ధిలుతూ, మనకి అక్యంక ఉపకారకం గా ఉండ | 

రెండు దివ్యమైన చెట్టు _ మద్ది, ఇప్ప. చెట్టను (పేమించే 

వారెవరూ, తాము నగరవాను లెనా, ఈ రెండింటిని తోసి 

పుచ్చలేరు. 
సాలమే మద్దిచెట్టుని నగరంలోనూ వెయ్య వచ్చుగాని ,' 

దానికి లోడు కావాలి. అడవుల్లో తన జాతి చెట్ట మధ్య ఊపిరిక్ల్లు 
పీలుస్తున్నప్పుడే దానికి ఎక్కువ బావుంటుంది. ఉత్తర మధ్య 

థారతాలలో చెమ్మగా ఉండే చిన్నచిన్న కొండల్నీ, పీఠ 



భూముల్ని ఆవరించి ఉండే అడవుల్లో మద్దిచెట్టు విస్తారంగా కనిపిస్తాయి. 
మద్దిమానుకి కలపగా మంచి విలువ ఉందీ. "ఉతర భారతంలో + ఇంటి 
కలపకి మద్దిమానే ఎక్కువగా వినియోగ పడుతోంది ; కాని ఉపయోగ 
కరమైంది మానొక్కటి మా(తమే కాదు. మద్దినుంచి (సవించే రనం - 
జిగురు పదార్లం౦ం- చాలానే లభ్యమవుతుంది. హిందువులు దీనిని గుగ్గిలంగా 
దేవతలకు ధూపం వేస్తారు. ఈ బంకను పొదిగి పడవ జాయింట్టనీ, ఓడ 
నందుల్ని పూడ్చుతారు. నిగనిగలాడుతూ పెద్దదిగా ఉండే మద్ది ఆకుకి 
కూడా మంచి ఉపయోగం ఉంది. వీహోరుకు చెందిన నంతాలు శేగవారు 
ఎప్పటికప్పుడు ఆకులు కోనుకుంటూ వి స్తళ్ళకీ, దొన్నెలకీ వాడుకుంటారు, 
తెలివిగా చేర్చి కుట్టిన విస్తళ్ళు పప్పు అన్నం వడ్డించు కోవడాని కెంతో 
అనువుగా ఉంటాయి. పెద్ద ఆకు తీనుకుని, పొట్టంలా ఒక చుట్టు చుట్టి 
పట్టుకుం పే అందులో నీళ్ళు: చక్కగా నిలుస్తాయి. 
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ఇల్లు కట్టడానికి కూడా ఆకు ఉపయోగ పడుతోంది _ మనుష్యులకి 

కాదు, " నీమలకి! 

ఎ్మరచీమ చెట్టుమీదే పుట్టపోన్తుంది - పెద్దది చిన్న చీమలనుంచి 
కీసిన జిగటతో పచ్చివాటినీ, ఎండువాటినీ కలిపి అతికించి పోసిన ఆకుల 
పుట్ట. -ఈ పుట్ట నొకదానిని పరీక్షగా (దానిని కదపవద్దు!) చూసి 
నట్టయితే, దాని నిండా చీమలు విలవిలాడుతూ ఉంటాయి. వాటిని ముద్దు 
చేద్దామని చూడకండి నుమా! అవి "కూడా పెద్ద తేనెటీగలంత చెడ్డవి - 

పట్టుకు పీకుతాయి. ఏనుగెక్కి వేటాడుతూ బ్మల పుట్టకు రానుకున్న 
షికారీలు చాలామంది ఆ అసౌఖ్యం ఎరిగిందే. 

మద్దిచెట్టు మీద వాసంచేసే మరొక (పాణి, కీచురాయి. అది ఎండా 

కాలం పొడవునా, వానకాలమంతా అలా కీచుమని రొద చేన్తూండడం 
రు వినే ఉంటారు. చెవులు చిల్లులు పడటానికి ఒక కీచు రాయి చాలు; 

కీచు రాళ్ళతో నిండిన అరణ్యమే అయితే ఇంక చెప్పనక్కర్లేదు. ఆ కీచు 
రాళ్ళు రొద చెవులకి తలొక రాగం ఆలాపన చేసే గాయక బృంద 

గానంలాగే ఉంటుంది. అది విని పక్షులు కూడా అదిరిపోతాయి. వాటికి 
గొంతు మూత పడిపోతుంది, 

కాని పోతు కీచురాయి మాతమే పాడుతుంది, పెంటిది మూగది. 
మధ్య భారతంలోని గిరిజనులకి రావిస్థానే మద్ది ముఖ్యమయినది, 

మార్చిలో ఈ చెట్టు పూసినప్పుడు, “బహ్బదొంగి అనే ఉత్సనం జరుగు 

తుంది, పెళ్ళిళ్ళలో, పందిట్లో ఒక వెదురు బొంగును, ఒక మద్దికొయ్యను 

నాటి, వాటికి "నూనెరాస్సి* వనుపు పూస్తారు. వధువుగాని వరుడుగాని ఆ 

పెళ్ళికి ఇష్టపడకపోతే, తను మద్ది ఆకును రెండుగా చీల్చవచ్చు. 
బుద్ధుని జనన సమయంలో ఆయన తల్లి చెయ్యి చాచి మద్దిచెట్టు 

కొమ్మనొ కటి పట్టుకుని, విడ్డడిని [పసవించిందట. బుద్ధుడు నిర్యాణం 

చెందినవుడు మద్దిచెట్టు ఆయనమీద అకాల పుష్పవృష్టి కురిసి, వాటి 
కొమ్మలు వంచి వీడ పట్టి జోవోరు చెప్పాయిట. 

అటవికుల్ని ఆదుకునే మరొక చెట్టు ఇంవయిన ఇప్ప చెట్టు, 
ఇప్ప వువ్వులు - వచ్చివి గాని, “ఉడక బెట్టిగానీ - తినవచ్చు. మధ్య 

పశ్చిమ ఫారతాలలోని గోండులు మొదలైన తెగలవారి అహారంలో ఇవి 
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ఒక ముఖ్యమయిన 

దినును, అనావృష్టివల్ల 

వియ్యం కొరత వచ్చి 

నపుడు, ఇప్ప పువ్వులే 

వీరికి ఆదరువవుతాయి. 

నిజానికి పేదలు పూర్తి 

గా ఇప్ప పంట మీదనే 
ఆధార పడతారు. 

ఇప్ప గిం బెలనుంచి 

నూనె తీస్తారు. దానిని 
దీపాలకీ, వంటలకీ 

(నెయ్యికి బదులుగా 

కూడా వాడ వచ్చు. ఇప్ప 

గింజల నూనె నబ్బు 

తయారీలో సహితం 

ఉపయోగిస్తారు. 

వేసవి ఆరంభంలోనే ఇప్పచెట్టు విరియ పూస్తుంది. అవి మామూలుగా 

గిరిజనుల ఆదాయం తక్కువగా ఉండే సమయం. సిద్యగాళ్ళు, అప్పుడు 

చేతిలో వని ఉండదు కాబట్టి ఇప్ప పువ్వుల సేకరణకి సంతోషంతో 

పూనుకుంటారు. పంటను తెచ్చుకోవడానికి ఊరు ఊరంతా చక్కా 
 వస్తుండి. వువ్వుల్ని సులభతరంగా పోగుచేసుకో గలిగేందుకు, ఒక్కొ 

క్కప్పుడు చెట్టుకింద ఉండే పచ్చగడ్డిని దగ్ధం చేస్తారు. స్త్రీలు "నెత్తి 
మీద తట్టలు చేర్చుకుని, పిల్లలు చీవుళ్లు చేతబుచ్చుకుని సిద్ధమవుతారు. 

పువ్వులన్నీ సేకరించడమవగానే, పిల్ణలు నేలను శుభం చేసేస్తారు. మళ్ళీ 

పువ్వులు రాలే సమయానికి చేల సిద్ధంగా ఉంటుందన్న మాట. 

ఇప్పచెట్టు పదిహేను రోజులపాకే అలా విడతలుగా పువ్వులు రాలు 

స్తుంది, ఆ పకుం రోజులూ (గ్రామస్థులు అడవిలోనే మకాం పెడతారు. 

స్రీలు, పిల్లలు ఇలా పంటను పోగువేన్తూం కే, పురుషులు అలా దానిని 

ఇళ్ళకి చేరుస్తూంటారు. 
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ఊడ్చి అలికిన నేలమీద ఇప్ప పువ్వుల్ని పరిచి ఎండ బెడతారు. (పతీ 

పువ్వు శుభంగా ఎండి నగమవుతుంది. రంగు, తెలుపునండి గోధుమ 

వర్షానికి మారుతుంది. సాధారణంగా వట్టి ఇప్ప పువ్వుల్నే తింటారుగాని, 
అప్పుడప్పుడు రుచికోసం మద్ది గింజల్ని, అన్నాన్ని, వాటితో కలిపి 

తింటారు. ముందు ఇప్పపువ్వుల్ని ఉడక బెడతారు ; తరువాత ఎండ బెట్టి, 
వేయించిన మద్దిగింజల్ని, కొంచెం అన్నంతోపాటు చేరుస్తారు. 

అడవి జంతువులు, ముఖ్యంగా ఎలుగుబంట్లు ఇప్ప పువ్వుల్ని ఇష్ట 

పడతాయి. అయితే మనిషిగాని, జంతువుగాని వాటిని చెట్టు ఎక్కి కోయ 

వలసిన పనిలేదు. చెట్టు రాతి పూస్తుంది, పువ్వులు తెల్లవారేసరికి కింద 
రాలి ఉంటాయి. 
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వీధిని పెకి ఎగబాకుతున్న (బ్రహ్మాండమైన సాలీళ్ళలాంటివి మీకు 

కనిపిస్తాయి. నన్నగా పొడవుగా అంతరిక్షంలోకి పెరిగిపోయి నిత్యం 

కదలాడుతూండే తాళ దొలతి చెట్ట తలలివి. గాలే నిశ్చలంగా ఉన్నట్టు 

కనిపించే వేళల కూడా తమ శిఖల్ని ఊోపుతూం౦టాయి. తుఫాను ముస 

రినా, పెనుగాలి వినరినా Mews మహా బాధలో ఉన్నట్టు తల 

నిటూ అటూ ఎగరవేన్తూ, నేలకి తగి లేటట్లు వంగిపోతాయి. 

చెట్టుక ట్టిన చాలదా ల రమ్యంగా తాయ “దివినుంచి భువికి 

వదలిన బాణా” లని |పాచీన వృక్ష శాాస్తజ్జుడొకాయన వాటిని వరిం 

చాడు. కాని ఇంటి కప్వుకనో, వంట చెరకుకనో అప్పుడ ప్పుడు తౌటి ' 

కమ్మల్ని నరికివేసి, వాటిని వికృత ౦ చేస్తూం౦టారు. 

కొబ్బరి, తాటి, -ఈత, పోక - ఈ నాలుగూ భారతదేశంలో అందరికీ 

బాగా తెలిసిన చెట్టు. ఏ చెట్టు అంవ౦ం ఆ చెట్టుదే. వాటివల్ల కాయ, గనం, 

నార సమృద్ధిగా లభి స్తాయి. 1583 లో 'మన దేశం వచ్చిన ఓక ఆంగ్లే 

యుడు, కొబ్బరి చెట్టును మొదటిసారిగా చూసి, “అది ఏడాది పొడు 

గునా కాయ కాస్తుంది ; ఈతలు కాదు, మనిషి తలకాయలా ఉండే 

బొండాలు అవి స్వదేశంలోని తన వారికి ఉత్తరం రాశాడుట. 

కొబ్బరి కాయంట భారతీయులకి [పాచీన కాలం నుంచీ తెలుసు, 

వురాణాలలోను, ఇతర |పాచిన [గంథాలలొను దాని [పసక్తి ఉంది. 

అరబ్బీ ఓడంగుల్కు వర్తకులు దీనిని ఖారత దెశవు కాయి (ఇండియన్ 

నట్) అన్నారు. పదమూడవ శతాబ్దంలో మలబారు తీరానికి వచ్చి 

నప్పుడు మార్కొపోలో కూడా దీనికి ఆ చేరే వాడాడు. అనలు తొలి 

కొబ్బరి చెట్టు ఎక్కడ బయలు దేరిందో ఎవరికీ సరిగా తెలియదు - దాని జన్మ 

స్థానం గురించి చాలా సిద్ధాంతాలు ఉన్నాయి -కాని దానిని వివిధ దేశాలకు 

కొనిపోవడం జరిగింది. పూర్వకాలంలో తమిళులు సము[ద యాతి 

కులుగా పేరు కెక్కారు. వారు, వంగదేశవు నావికులు కలిసి ఆగ్నేయాసి 

యాలోని వివిధ per కొబ్బరి చెట్టును వ్యాపింప చేసి ఉండాలి. 

వర్షాకాలం ముగిసే నాటికి నారికేళ పూర్ణి మి అనే ఉత్సవం జరుపు 

తారు. వేలాది జనం నమ్ముదతీరానికి వెళ్ళి సముదుడికి నారి కేళాలు 

సమర్పిస్తారు. 



బెస్తలు నావలమీద వెళ్ళి 

వందన న మర్పణగా 

పాల్కు పూలు, కొబ్బరి 

కాయలూ నము,దంలో 

విడుస్తారు. నీటిరేడు వరు 
ణుడు, వేదకాలము నాటి 

దేవుడు, కలశరూప౦లో- 

నీటితో నింపిన పాత 

మీద కొబ్బరి బొండాం 

ఉంచి _ వరుణదేవుణ్ణి 

ఆరాధిస్తారు. 

కొబ్బరి చెట్టులా కోటి 

విధాల ఉపయోగ పడే 

చెట్టు తక్కువ. వీటి ఆకుల 

-ఈనెలతో చీపుళ్ళు కడ 

తారు, పులిసిన చెట్టు రసం 

నుంచి కల్లు తీస్తారు; పం 

చదార్క బెల్లం చేస్తారు. 

కాయను కప్పి ఉండే పీచు 

నుంచి నార వస్ప్వంది, 

కొబ్బరినీట్ళ దాహం తీరుస్తాయి. కొబ్బరి ముక్క ఎండి కురిడీ అవు 
తుంది. ఎండు కొబ్బరి నుంచి తీసిన నూనెని కొబ్బరి నూనెగా అమ్ము 

తారు. పచ్చి కొబ్బరి రుచిగా ఉండే పుష్టికరమైన ఆహారం, 

తాళజొతిలో కొబ్బరి సర్వసామాన్యంగా కనిపించే చెట్టయినప్పటికీ, 

తక్కినవికూడా ఉపయోగంలో దానికి తీసిపోనివే, వాటిలో ఒకటి, తాటి 

బెట్టు, కాగితం చెయ్యడం ఇంకా తెలియని రోజుల్లో వీవనల్లా ఉండే తాటి 

ఆకులమీద (గ౦థాలు రాస్తుండేవారు. పవి|తమైన హిందువుల వేదాలు, 

బౌద్ధుల ధర్మపథం మొదట తాళప(తాల మీదే రాశారు, 

తాటిచెట్టు కూడా కొబ్బరి చెట్టంత ఉవయోగకరమైందే. ఇళ్లకి తాటి 
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వ'ప్టెలు వాసాలుగాన్సు తాటి అకులు పైకప్పుగాను వాడతారు. పులియని 

కాటిసారాన్ని “నీరా అనే సేదదేర్చే పానీయంగా వాడతారు. 

వక్క అన్నా, సుపారి అన్నా అందరికీ తెలిసిందే, అయితే, అది 

సన్నగా, మిక్కిలి పొడవుగా ఉండే తాళొజొరి చెట్టున కాసిందని చాలా 

మందికి తెలియదు. ఈ చెట్టను తీర పాంత౦లో వేసి పెంచుతారు. మీరు 
పోకతోటకి దరిదాపుల్లో నివసిస్తున్న వారైతే నున్నగా, నిటారుగా 
పెరిగిన పోకమానుల్ని చేతులతో పాదాలతో పట్టి, ఎటు వడికే అటు 

వంగుతూ గబగబ ఎక్కుతున్న యువకుల్ని తప్పక చూసి ఉ౦టారు. 

_ ఈ చెట్టు చాలా దగ్గర దగ్గరగా పెరుగుతాయి. ఒక చెట్టు ఎక్కి వక్కలు 
సేకరించిన మనిషి 'సరసనే ఉన్న పక్క చెట్టుకి వెళ్లాలంటే అలా ఒరిగితే 

చాలు అంది వుచ్చుకుంటాడు, కొబ్బరి కాయలు దింపడానికి చెట్టు చెట్టూ 

చేతులతో కాళ్ళతో పటి ట్టి ఎక్కి దిగవలసి రావడ౦ంక౦ టె ఇది సులు వెన వని. 

పోక చాలా నున్ని తమైన చెట్టు. దానిని పదిలంగా పెంచ వలసి 

ఉంటుంది, ఈక చెట్టు పళ్ల గట్టిగా గు౦టొ తక్కువగా ఉంటాయి; కొని 

చెట్టు మాతం వనానికి అలం కోర [ప్రాయంగా ఉంటుంది. చుట్టూ ఉన్న 

చెట్టుచేమల కంటె ఎత్తుగా దట్టంగా తురాయిలు తురుముకున్నట్టుండే 
తలతో గర్వంగా కనిపిస్తుంది. "ఆరి సంవత్సరంలో దఫదఫాల గెలలు 

గెలలుగా పళ్లు కాస్తుంది, ఆ కాయలు బంగారపు రంగు కలిగి ఎండలో 

మెరిసిపోతూంటాయి. అవి ఎక్కువగా పక్షులే విందు కూరుస్తాయి ; మన 
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క౦తగా రుచించవు, చెట్టు రసంనుంచి మాతం పంచదార తయారు 
చేసుకోవచ్చు. 

తాళదొతి చెట్టు నమ్ముదతీర [పాంత౦లోనే పెరుగుతాయని మనం 
మామూలుగా అనుకుంటాం, కానీ ఈత, చిట్టీత దేశంలోని అడ వివట్టు 
లన్నిటా మొలకెత్తుతాయి ; “మీనవుచ్ళ 0’ (కేవలోక) అనబడే సాగ్గో 
చెట్టు హిమవత్పర్వత [ప్రాంతంలో న కనిపిస్తుంది. గట్టిగా మేకుల్లా 
ఉండే మీనపుచ్చం చిగుళ్లు చేపల పొలునులు లాగ ఉంటాయి, 



దీని ఆకులు పూర్తిగా విచ్చుకున్నప్పుడు, తాళ బాతుల ఆకులని టిలోకి 

పెద్దవిగా ఉంటాయి. అవి పరువంలో ఉన్న చెట్టుకెంతో అ౦ద 

మిస్తాయి. కాని ముసలితనంలో, ఈ చెట్టుకి, నునకీ లాగే, బట్టత ల 

పొప్రి పిస్తుంది. అప్పుడు దానిని చూసి ముచ్చట పడేవారెవరూ ఉండరు, 

మహం! 

- మీనపుచ్చపు చెట్టునుంచి మనకు ఉపయెగకర మైన పదార్థాలెన్నో 
లభిస్తాయి. దాని పీచుతో పగ్గాలు పేనుతారు. దాని దవ్యనుంచి ఒక 

రకమైన పిండిపదార్థం లభిస్తుంది. అది సగ్గుబి య్యానికి దగ్గ రగా 

పటం కరువు రోజుల్లో కొండజాతుల ఆకలి తీరును, 
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వృక్షదే వతలు 

వేము, చింత్క మోదుగు, సంపెంగ మనకి చిరపరిచితమైన చెట్టు, 
మన అభిమానం చూరగొన్నవి, వీటిని గురించి, వీటిలో వసిస్తున్నా 
యని జనం నమ్మే శక్తిగల దేవతలను గురించి |పస్తావించకుండా 

భారతదేశపు చెట్లకి సంబంధించిన ఏ వృతాంతమూ నమ్మ[గం కాదు. 

వర్హాకాలంలో, వేపగింజలు నేలరాలి, కాళ్ళకింద నలిగినప్పుడు 

వెలువడే ఘాటైన సుగంధం రోజుల తరబడి గాలిలో నిలిచి ఉంటుంది. 
తక్కిన చెట్టకంతె వేము ఎక్కువ [పాణవాయువు విడిచేది కావడమే 

దానికి కారణం. వేము గాలిని ఎంతయినా పరిశుద్ధ పరుస్తుంద నీ, దాని 
అకులు, బెరడు, సారము జొషధ గుణం కలిగినవనీ పూర్వకాలపు 

బుషు లన్నది అక రాలా సత్యం. నేటికీ వేపచెట్టుకి వైద్యశాస్త్రంలో 

గణనీయ స్థానం ఉంది, 
[పాచీన కాలంనుంచీ, వేముని మనల్ని అనారోగ్యం నుంచి కాపాడే 

దేవతలకి సంబంధించిందిగా వరిగణించడ౦ జరిగింది. కొందరు దీనిని 

స్ఫోటకం అమ్మవారయిన రీశలకి వవితమైందిగా భావించారు. అందుకే 

అమ్మవారు పోసిన పిల్లలకి వేప రొబ్బలతో విసురుతారు. వేపచెట్టు 
దేవతలు పుచ్చుకునే అమృతంలోంచి పుట్టిందంటారు. ఆ విశ్వాసం 

ఉన్న వారు తమని భౌతికంగాను, ఆధ్యాత్మికంగానూ కూడా పరిశుద్దుల్ని 

చేసుకోవడానికి, ఇప్పటికీ వేపాకులు నమలుతూ౦టారు. 

“వేపచెట్టు లోని సూర్యుడు” అనే వేప బెరడు కథలోలాగ. ఈ 

చెట్టుకి నూర్యుడితో కూడా సంబంధం ఉంది. 



నూర్య భగవానుడొక 

మాటు ఒక బెరాగిని 

భోబినానికి పిలిదాడు. 
ఆ బెరాగికి *వగటి 

పూట తప్ప భోజనం 
చెయ్యి ననే [వత 
ముంది. వంట ఆల 

స్యమయింది. చీకటి 

పడిపోవడంతో తన 
పని పస్తే అని బెరాగి 

భయ పడ్డాడు. కాని 
సూర్య నారాయణ 

మూర్తి వేపచెట్టు దిగివచ్చి ఆయన భోజనంపూర్తి అయేవరకు (పకాశిం 
చడం సాగించోడు. 

ఆదికాలపు మానవుడు చెట్టను చూసి భయ విన్మయాలకి లోనవుతూ 
వచ్చాడు. చెట్టు ఎదుగుతూ రావడం, వాటి ఆకులు, కొమ్మలు కదులు 
తూండడం, అవి కాలగతి చెందినట్టు కనిపించి తిరిగి వసంతంలో 
జీవం పోసుకోవడం, విత్తులోంచి ఉన్న పాటున మొక్క మొలుచుకు 
రావడం - ఇవన్నీ అతగాడికి దురవగాహంగా, అద్భుత మహిమలుగా 

(వకృతి దేవత 
గ k= శ Pa = అ 

7 స్ట 
లా. 

కనిపించాయి. నిజంగా అవి ఇప్పటికీ మహిమల, 
మహిమలు! 

చెట్టు పెరుగుతూ 

రావడం ఒక అద్భు 

తంగా తోచడం చేత, 

మనుష్యులు దానిలో 

ఒక దేవతో, దేవుడో 

ఉన్నారనీ, చెట్టుపట్ట 

భక్రి చూ పెట్టడం అం 

వవ Ui 



దులో ఉన్న దేవతను 

భక్తితో కొలవడమే 

నని నమ్మ సాగారు. 

మనిషి చెట్టును కొట్టి 

వేయబోయే ముందు, 

దానికి తాను కలుగ 
చెయ్య బోయే హానికి 
దాని క్షమాపణ వేడు // 

కొన వలసి ఉండేది. | 
వృక్ష దేవతకి నిదా 1 

భంగ మవుతుందేమో 

నని రాత్రిపూట చెట్టును 
కదిలించడానికి కూడా 

ఇషపడేవాడు కాడు. 
క ట్టలుకొప్టీ ఆసామి, 

చెట్టును పడ గొట్టి, 

మిగిలిన మోడు మీద 

ఇంత నెయ్యి పోసి, 

“మోడులోంచి వన 

దేవా, మొలుచుకు 

రావయ్యా! పెరుగు వెయ్యి మొలకలుగ్యా పెరుగు వెయ్యి పిలకలతో” 

అని మొక్కేవాడు. 

బేరారులో ఉండే అడవి ఒకటి దాని పక్కనే ఉన్న గుడికి అంకిత 

మయాక అందులోని చెట్టను కొనడానికి గాని, నరకడానికి గాని ఎవరూ 

సాహసించ లేక పోయారు, మధురకు దగ్గరలో ఉన్న పవితవనాలని, 

శ్రీ కృష్ణుడు బాల్యంలో ఆడుకున్న వనాలని, శతాబ్దాల వరబడిని 
పదిలంగా 

చూడ్డం జరిగింది. ఈనాడు పవి[తవనాలు కూడా మాయమవు 

తున్నాయి. వాటి స్థానంలో, (పజలకని, ఇంకా ఇంకా ఇళ్లు లేస్తున్నాయి. 

ఇది విచారకరమైన విషయం, (పతి మానవుడికీ - ఆరాధించడానికి కాక 



పోతే | పేమించడానికి కయినా - సొంత చెట్టొక'టి ఉ౦డటం అవసరం. 

చింతచెట్టు చాలాకాలా౦గా హిందువులకు ముస్టిములకు కూడా ఇష్టమైన 

చెట్టుగా “ఉంటోంది. గ్యాలియరులో, అక్చరు ఆస్థాన సంగీత విద్వాంసు 
డెస్ తాన్ సేన్ సమాధికి నీడ పట్టుతూ, ప్రసిద్ధి "కెక్కిన చింత చెట్టొక'టి 

ఉంది. గాయకులు తమ క౦శఠాలు' మెరుగవడోనికి దాని అకులు తీనడం 

సం వదాయమైంది. చింతచిగురు వంటకాలలో వాడతారు. చింతపండు 

అహారంగానూ, జొషధంగానూ కూడా వినియోగ పడుతోంది, చింత గింజలు 

కూడా వృధాపోవడం లేదు. వాటిని చితమైన విధంగా ఉపయోగించడం 

జరుగుతోంది. గింజల్సి ముద్దగా రుబ్బి, పుస్తకాలను బెండు చెయ్యడానికి 
వాడుతున్నారు. 

వాటవక్క కనిపించే ఇంకొక నుందర మైన చెట్టు చంపకం, నంపెంగ ; 
దాని పువ్వులు మైన౦లా మెత్తగా స సు ఏ శీనవిలో సాయంకాల 

మప్పుడు, తమ పరిమళం గుమ్మరిన్తూంటాయి. చాలా రకాలనం౦పసపెంగ 

లున్నాయి, కొన్ని చెట్టు చిన్నవి, తక్కినవి పొడవుగా, రీవిగా ఉంటాయి. 
సంపెంగ మెరుగుదేరే కర ___ కుర్చీలకు, బల్జలకు ఉపయోగిస్తారు. 
పూజొవురస్కా రాలలో ఈ పువ్వులు తరుచు వినియోగిస్తారు. 
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అహమదాబొదులో ఒక గొప్ప సాధువు సమాధి దగ్గర వయసు 

చెల్లిన ఒక పెద్ద చంపక వృక్షం ఉండేది, బహుశా ఇప్పటికీ ఉందేమో- 

దాని కొమ్మలకీ గాజులు వేల్లాడుతూ ఉండేవి. పిల్దల కోసం తపిస్తున్న 
వాళ్లు వచ్చి, ఆ సాధువుకి గాజులు నమర్నిస్తూ౦ డేవారు, వచ్చినవాళ 

తాహతును బట్టి సమర్పించే గాజుల సంఖ్య ఊండేడి, సాధువు వాళ్ళ 

కోరికను కటొక్షి ౦చినట్టయితే, చంపక౦ “గాజులు పెరుకుకొని తన 

కొమ్మలకి తొడుగు” కొనేది. 
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౨0_ 
న్మేతపర్వంకావించే 

మరొక చెట్టు వలాళ 

మనబడే మోదుగు, 

ప్లాసీ యుద్ధరంగానికి 
అ పేరు “పలాశిను 
న. -ఈ చెట్టు 
పూత ప సప్టేటవ్పుడు 

ఆకులు రాల్బడం 

మామూలు, నారింజ 

పండు రంగు వూలతో 

అందమైన రెమ్మలతో 

టె కొమ్మలు, బయటి 
కొమ్మలు ఆకర్షణీయం 

గా ఉంటాయి. “కోలీ 
సమయంలో విరజిమ్మే 
బుక్కా గుండకి రంగు 

వెయ్యడానికి ఈ పువ్వు 
ల్ని ఉపయోగిస్తూంటా 
రు. -ఈ చెట్టుకరలో 

అగ్నివీజం ఉంటుం 
దన్న నమ్మకంతో, 

దానిని కర్మ కలాపా 

ల్లో అగ్ని హో తాలను 
జ్వెలింప చెయ్యడానికి 

వాడుతూంటారు. 

తుమ్మ చెట్టు చూడ్డా 

నికి అంత ఆకర్షణీయం 
గా ఉండదుగాని, దాని 

పట్టకి, క(రకి మాతం 
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- త్ర 
మంచి విలువ ఉంది, ఇంకొకటి, అది ఎక్కడ వడికే అక్కడ మొలు 
స్తుంది. నిర్ణలభూమి అనీ, బురదనేల అనీ చూడదు. తుమ్మక ర గట్టిగా 
ఉండి, బాగా మన్నుతుంది. దీనితో బండి చ్మకాలు, నూతిపె అంచులు, 
నూనె తీసే వరికరాలు, ద౦వుడు రోకళ్టు, స్ట మొద లెన ఉపకర 

న ణాలు చేసారు. పశువులు, గొ రెలు, మేకలు సందు చేసే ఆహారం 

తుమ్మకాయలు. 

(పతి వృక్షానికీ సంబంధించి ఎన్నో గాథలు, విశ్వాసాలు అనాదిగా 

క. me ఉన్నాయి, భారత దేశంలో పెరిగే చక్కని చెట్టన్నిటిని 

" గురించీ ఇక్కడ [పస్తావించడం సాధ్యం కాదు. కాని మన వృక్షుడేవర్లకు 

కోపం రాకుండా - ఎప్పడు వీలుపడితే అప్పుడు, ఎకకడ వీలయితే 

అక్కడ అన్ని రకాల బెబ్లు నాటుతూ వనమహోత్ళవాలు జరుపుతామని 

వాగ్దానం చేద్దాం. 

మమ్ము 



భారత దేశపు మైదానాల్లో సాధారణంగా కనిపించే వేప, మామిడి, 
తుమ్మ, చింత, బూరుగు చెట్టలో ఏ ఒక్కటీ పర్వతాలమీద పెరగడం 
చూడం. శీతోష్ణస్థితి అంత “తేడాగా ఉంటుంది. ఈ చెట్లకి బదులు. 
(6000 అడుగుల ఎత్తుకి పెన) రోడోడెం డాన్, దేవదారు, నిత్యం 





ఫ్య సళ న. 
జ న్ ate? 

Ey rt, ఆడు HF) agree 

పచ్చగా ఉండే సిందూర పుచెట్టు (ఓక్) బూరుగు 
మానువంటి సొబగ్రైన వార్స్ -చెప్ట్నట్ మనకి 
ఎదురవుతాయి, 

“దేవదారు సంన్మృత పదం - దేవుని చెట్టు అని 
అర్థం, దేవదారుల మధ్య కొన్నాళ్లు నివసించిన 
వారిక్, దేవుడికి -ఈ చెట్టం కే ఎందుకిష్టమో తెలు 
స్తుంది. ఆది ఒంటరిగా పెరుగుతున్నా, దేవడారి 
అడవిలో ఒకటిగా ఉన్నా, తన నేస్తాలెన నీలవు 
పెన్, (స్పూన్ ఫర్ల నడుమ ఉన్నా - హిమా 
అయ |దుమాలన్ని టిలో ఉదాతమైంది. దానికి 
దర్జా నాగను, (దఢిమ ఉన్నాయి. అది తన 
బుజాలమీద మంచుని అలవోకగా దులిపి వేనుకో 
వడం చూడండి - దాని దర్జా ఎటువంటిదో కెలును 
కుంటారు. అది తన పల్చటి, పచ్చని కొమ్మలతో 
గాలిని పట్టి దానిచేత చల్లగా మెల్లగా పొడిన్తూం పే 
వినండి, అది దేవుడికి చేసే వినతి వ్రమిటో 
తెలుస్తుంది. 



చిర్ పెన అంత పరిమళ భరిత మైంది కాకపోయినా, దేవదారు మధుర 
తరమైన సంగితం వినిపిస్తుంది. చె్టే నడక నేర్చినవై తే, జమాజెట్టీ 

లాంటి దేవదారు నడుస్తూంటే చూసి తీరవలసిందే. ఉతాల దేవదారు 
సేనావాహినీ పర్వతాలమీద కదలిపోతూ౦ పే ఎలా ఉంటుందో ఊోహించు 
కోండి! 

భారతదేశంలో కలపకి' కామధేనువు లనదగిన మూడు చెట్టలో 
దేవదారు వొకటి - తక్కిన రెండూ కేకు, మద్ది. ఇంటి కలపకి దేవదారు 
మాను విరివిగా వాడతారు. 3 రై ల్వేస్టీవర్ణ కిది "వశ స్త్రమైన కర. చిర్ - 
పెన్ కర దేవదారువులా చాలాకాలం ఉండేది కాదు: కాని ఈ చెట్టు 
నుంచి సజ్జరసం కడ వలకొర్ది లభిస్తుంది. దానితో టర్పెంమైను, రెజినూ 
తయారు చేస్తారు. ఎండుపళ్లో ఎన్నదగినదై, ఉత్తర భారరముంతల్లా 

తెలిసిన చిల్గోజా పైన్చెట్టు వితనమే. 



పైన్ దేవదార్టలాగ నీటుగా ఉండదు. సిందూరపుచెట్టు తల విరబోను 
కుని ఉంటుంది. దాని వంకర కొమ్మలు అన్ని పక్కలకీ పొడుచుకు 
వెడతాయి. ఆ కొమ్మల్ని నరుక్కుపోయినప్పుడింక దాని అందం చెప్పక్క 
శ్రేదు. అప్పటికీ అది పిట్టల్నీ, పురుగుల్నీ చుట్టాల సురభిలా చూస్తుంది, 
వ డంగిపిట్ట ఆహారపువేటలో చెట్టుబెర డు బొడిపెలు, వీటలు నిడుపాటి 
ముక్కుతో అదేపనిగా పొడుస్తూ చేసే శబ్దం పర్వతాలమీద విన రావడం 
మామూలే. ఒక్కాక్కమాటు చెట్టమీద వక్షులున్న అలికిడేమీ లేని సమ 
యంలో, ఉన్నపాటున హెలికాష్ట్రరు సమీపిన్తూం పే అయే “ఉరు” మనే 
ధ్వనిలాంటిది వినవచ్చి, పొడుగు తోకల, నీలంరంగు కొండకాటిగాడు 
(మాగ్ పై) పిట్టలద౦డు సిందూరపుటడవికి అడ్డంపడి ఎగురుతూ రావ టి 
డం క నిపిస్తుంది. 
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ఈ చెట్టమీద ఏడాది 

పొడుగునా వక్షలు కని 

పిసాయి - ఫ్మిబవరిలో 

బెట్టుబెట్టుగా ఆకుపచ్చని 

చిలకలు, వెల్ల గవదల 

పికిలి పిట్టలు, అప్పుడ 

ప్పుడు గాలిలో తిరుగుతూ 
కీటకాలను వ ట్రై దాసరిపిట్ట 

కూడా. అన్ని కాలాల 

లోనూ ఉండే [థష్్స, అనే 
ఈలపాట పిట్ట. పాట విన 

బడ్డమే కాని, పిట్ట కన 

బడ్డం అరుదు, దాని అమల 

మోహన సంగీతం ఎందు 

కో తుంచి వేసినట్టుగా 

ఉంటు౦ంది- చివరికి వచ్చేటప్పటికి రాగం 
మరిచిబోయినట్టు. ఆ తరువాత హరిత 
వర్గపు డక్కుముఖి ఉంటుంది. అన్నిటి 
కంటె ఎత్తుగా ఉండే [న్పూస్నో, దేవ 
దారునో ఎన్నుకొని - సరిగా దాని కొట్ట 
కొనను కూర్చొని అంతులేని తనపాట 
అందుకొంటుంది. కొండలమీద ఉండే 
వారు దీనిని గురించి ఒక కథ చెబుతారు. 
ఈ పక్షి పూర్వజన్మలో ఏదో వ్యాజ్యం 
లో ఓడిపోయి, ఆ విచారంతో చచ్చి 
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పోయిన వడ్డీ వ్యాపారిట. అందుకని అది “అన్యాయం, అన్యాయం" 
అంటూ అలా ఎడ తెగ కుండా భగవంతుడికి మొర బెట్టుకుంటూ ఉం౦టుంది. 
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వర్ష బుతువులో నాచు, అడవిమొక్కలు సిందూరం, రోడోడెం డాన్ 
మానుల్ని అంటిపెట్టుకొని జాలరుల్లా వేల్ణాడ్డం కద్దు. కాని మార్చిలో 
హిమవత్సర్వతార ణ్యాలు గన్నేరువంటి రోడోడెర డాన్ పూసిన ఎ|రని 

పూలతో వెలిగిపోతాయి. రోడోడెండడాన్ యూరప్లో వట్టి తుప్పే అయి 

నప్పటికీ, హిమాలయాలలో పెద్ద మానే. ఈ చెట్టు వూతలో ఉన్న 

ప్పుడు రాలిన వూవు రేకులు అర ణ్యభూమి అంతా పరచుకొని ఉంటాయి. 

రోడోడెం[డాన్ పుష్ప కలశాలు మకరందంతో నిండుగా ఉంటాయి. 

నల్ల పికిలి పిట్టలు కిలకిలాడుతూ జిట్లుజిట్టుగా వచ్చి మకరందాన్ని 

తప్ప తాగుతుంటాయి. పార్వతీయులు ఈ పువ్వులతో చేసే పచ్చడి 

మంచి రుచిగా ఉంటుంది. 

యాపిలు, బేరి, టెల్బరు, శపాలు, రేగు, 'నేరేడు, అ[కోటు సమ 

శీతో ష్రమండలపు వళ్లు. ౨ పిటి చెట్టు మరుగుగా ఉండే లోయలలో బొగా 

పెరుగుతాయి, అ|కోటు పక రాల్చినప్పుడు కూడా అందంగా 

ఉంటుంది. దేవదారులాగే అచ్చంగా హిమాలయాలలో పుట్టిన చెట్టు. 

యాపిలు ఆంటుకట్టింది - నూటయాభయి సంవత్సరాల క్రితం“ ఇంగ్ల ౦డు 

నుంచి వచ్చింది. స ఇక్కడ అద్భుతంగా స్థిరపడి పోయింది. ఇప్పుడు 

పర్వత [పాంతంలోని చాలా జిల్లాలలో “యాపిల్సు పండుతున్నాయి. 

మార్చి నెలాఖరు వరకు యాపిలు చెటు నిదపోతూ ఉంటాయి. 

అప్పుడు [పకృతిలో కనిపించే అద్భుతాలలో ఒకటి జరుగుతుంది, 

ఒకనాటి ఉదయం లేచేనరికి మనకి చితకబూసిన చెట్టు దర్శనమిస్తాయి. 
తెల్లటి పూలు సము[దంలా విస్తరించి ఉంటాయి, వెనక పర్వత శేణులు 

నిలచి ఉంటాయి. తేనెటీగల మంజుగానంతో వాతావరణం పులకించి 

పోతుంది. జూన్ నెలాఖరుకి చెట్టు - పవడపు శురుపువి, నారింజరంగపవి, 

వచ్చవచ్చానివి, వలురంగుల యాపిలుపండ్లతో నిండి ఉంటాయి. ఇంకా 

వైన, పదివేల అడుగుల ఎత్తుకు వెడితే, సర్వసామాన్యంగా కనిపించే 

చెట్టు సిల్వర్ . ఫర్ అనే తాళ్లిస పతి, పం|డె౦డు వేల అడుగుల ఎత్తుకు 

పెన, శైత్యమెక్కువై , ఫర్ చెట్టు గిడసబారి, మరుగుజ్జాల్లా ఉంటాయి; 
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